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Abstract
Introduction: Unfavorable marital conditions can
lead to depression and disrupt married family
functions. The aim of this study was to compare the
Effectiveness of Acceptance and Commitment
therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on
depression and marital adjustment.
Method: In this research, a single case experimental
design of multiple asynchronous baseline was used.
The statistical population of the study included 20
couples who referred to Sina Family Counseling
Center in Dezful in 1397. First, subjects were
screened using the entry and exit criteria. Then 6
couples (n=12) were purposefully selected. Subjects
were randomly assigned to two groups of acceptance
and commitment therapy and emotionally focused
couple therapy (three couples in each group). The
protocols of the two couples therapy methods were
performed separately in three stages of baseline and
12 sessions of 90 minutes and two-month follow-up.
Subjects responded to the Spinner Pair Adjustment
Scale and Beck Depression Second Edition. Data
were analyzed by visual mapping, stable change
index and recovery percentage formula.
Results: In the acceptance and commitment therapy
group, the percentage of overall recovery after
treatment in the variable of depression is 34.70% and
in the variable of marital adjustment is 29.06%, In
the couple of emotion therapy, the percentage of
overall recovery after treatment was 39.39% in the
variable of depression and 40.81% in the variable of
marital adjustment.
Conclusion: The percentage of recovery after
treatment in both couples is in the category of low
recovery, therefore, both approaches are effective in
reducing depression and increasing marital
adjustment of couples.
Keywords: Depression, Marital adjustment,
Acceptance and commitment therapy, Emotionally
Focused therapy, Couples therapy.
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چکیده
 شرایط نامساعد زندگی زناشویی میتواند به افسردگی منجر:مقدمه
 پژوهش.شده و سبب اختالل کارکردهای خانوادگی افراد متأهل شود
حاضر با هدف مقایسهی اثربخشی زوجدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و
.هیجانمدار بر افسردگی و سازگاری زناشویی انجام شده است
 در این پـژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه:

وش

 زوج02  جامعهی آماری پژوهش شامل.چنـدگانه ناهمـزمان استفاده شد
مراجعهکننده به مرکز مشاوره خانواده سینا شهرستان دزفول در سال
 آزمودنیها با استفاده از مالکهای ورود و خروج، نخست. بودند7931
. نفر) بهطور هدفمند انتخاب شدند70(  زوج6  سپس.غربال شدند
آزمودنیها در دو گروه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج
درمانی هیجانمدار بهصورت تصادفی جایگزین شدند (سه زوج در هر
 پروتکلهای دو روش زوجدرمانی بهطور جداگانه بهصورت سه.)گروه
. دقیقهای و پیگیری دو ماهه اجرا شد32  جلسه70 مرحله خط پایه و
آزمودنیها به مقیاس سازگاری زوجی اسپینر و افسردگی بک ویرایش
 شاخص تغییر پایا و، دادهها به روش ترسیم دیداری.دوم پاسخ دادند
.فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند
 در گروه زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میزان درصد:یافتهها
 و در متغیر%93/12 بهبودی کلی پس از درمان در متغیر افسردگی
 در گروه زوجدرمانی هیجانمدار درصد،%03/26 سازگاری زناشویی
 و در متغیر%93/93 بهبودی کلی پس از درمان در متغیر افسردگی
. بهدست آمد%32/17 سازگاری زناشویی
 درصد بهبودی پس از درمان هر دو گروه زوجدرمانی در: نتیجهویر
 هر دو رویکرد بر کاهش، بنابراین،طبقهبندی بهبودی اندک قرار دارد
.افسردگی و افزایش سازگاری زناشویی زوجین مؤثر است
 درمان مبتنی پذیرش، سازگاری زناشویی، افسردگی: شاژهها کلید
. زوجدرمانی، درمان هیجانمدار،و تعهد
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 ایران، بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد، گروه روانشناسی، استادیار.9
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برابر مردان است و در بین اختالالت روانپزشکی باالترین
شیوع طول عمر (حدود  71درصد) را داشته است( .)3از سوی
سازمان بهداشت جهانی 9افسردگی رتبهی پنجم صرف
هزینههـا را به خود اختصاص داده که تخمین زده شـده تـا
سـال  ،0202افسردگی دومین بیماری پس از بیمـاریهـای
قلبـی ـ عروقـی خواهد بود که سـالمتی و حیـات انسـان را
در سراسـر جهـان تهدید خواهـد کـرد(.)72
روانشناسان تأیید کردهاند که تحقیر شدن ،فقدان و طرد
شدن از سوی دیگران ،رویدادهای پر استرس زندگی هستند
که بیشترین امکان بالقوه برای منتهی شدن به افسردگی را
دارند .موقعیتهایی که به نظر میرسد زوجین متعارض به
فراوانی با آنها درگیر باشند( .)77زوجین مبتال به افسردگی بر
این باورند که رویدادهای ناگوار همیشگی هستند ،به
جنبههای منفی یکدیگر بیش از حد اهمیت داده و رفتارهای
منفی طرف مقابل را سرزنش میکنند( .)70از دیگر
ویژگیهای زوجین مبتال به افسردگی این است که در
زندگی آنها روح شادی و امید وجود ندارد ،تفکر منفی نسبت
به شریک زندگی خود داشته( )79و از حضور همسر در منزل
ناراحت هستند(.)73
پیرامون تأثیرات اختالل افسردگی بر عملکرد زوجین ،نتایج
مطالعات صورت گرفته توسط نام و همکاران نشاندهنده آن
است که افسردگی میتواند از شرایط خانوادگی ،روابط
زناشویی ،کارآمدی و ناکارآمدی جنسی زوجین تأثیر پذیرفته
و بهطور متقابل بر روابط زناشویی و رضایت زناشویی تأثیر
بگذارد( .)75عملکرد خانواده و تابآوری میتواند بر بروز
افسردگی نقش داشته باشد ،بنابراین هم شرایط نامساعد
زندگی زناشویی میتواند به افسردگی منجر شده و هم وجود
افسردگی در افراد متأهل میتواند کارکردهای خانوادگی این
گروه از افراد را دچار خلل نماید که در نتیجه آن ،این افراد
نمیتوانند از پس وظایف خود در قبال همسرشان بر آیند و
بدین ترتیب افسردگی میتواند بر روابط با همسران از جمله
صمیمت زناشویی و رضایت جنسی اثر بگذارد( .)76در اغلب
موارد هنگامی که یکی از زوجها افسرده باشد ،از روی
درماندگی رفتار میکند و زوج دیگر به این رفتار با مراقبت هر
چه بیشتر پاسخ میدهد؛ به گونهای که به تدریج این رابطه
به صورتی انعطافناپذیر و تکراری درمیآید و زوج افسرده در

مقدمه
برای بسیاری از مردم ازدواج 7مهمترین رابطهی بالغ است
که در طول زندگی خود به آن وارد میشوند .یک پیمان
آشفتهی زناشویی سبب درد و رنج میشود ،در حالی که یک
ازدواج شاد پیشبینیکنندهی بهزیستی و رفاه شخصی است
( .)7کیفیت ازدواج به مفهوم سازشیافتگی زوجی وابسته
است و رضایت زوجها را فراهم میآورد( .)0سازگاری
زناشویی 0یک فرآیند فعال است که بر اساس آن زوجین با
گذشت زمان و پیدا کردن نقشهای جدید در خانواده،
وظایف مختلف خود را درک میکنند و آن را میپذیرند(.)9
یک موقعیت روانشناختی است که خود به خود به وجود
نمیآید ،بلکه دستیابی به آن مستلزم تالش زوجهاست( .)3در
مواردی که این تالشها ناکافی و یا غیر سازنده باشد،
زوجین گرفتار پیامدهای آسیبزای ناسازگاری زناشویی
میشوند .البته پیامدهای ناسازگاری زوجین ،محدود به
اعضای خانواده نشده و سایر نهادهای اجتماعی حتی
اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد( .)5ناسازگاری زناشویی
به معنای نارضایتی ،عدم احساس خوشبختی ،عدم توافق در
تصمیمگیریها و ارتباط نامناسب است .ناسازگاری زناشویی
عالوه بر این که موجب سکون و رکود ارتباط زوجین
میشود ،باعث تخریب زندگی و اثرات زیانباری بر سالمت
فیزیکی و روانی زوجین به جا میگذارد( )6هر چند مشکالت
زناشویی جزء اختالالت روانپزشکی محسوب نمیشوند،
ولی ارتباط قوی آنها با بسیاری از اختالالت جسمی و
روانشناختی شناسایی شده است( .)1در بررسی مؤلفههای
اثربخش در سازگاری زناشویی مشخص گشته است که
وجود اختالل روانی در یکی از زوجین بر سازگاری زناشویی
اثر منفی دارد( .)6یکی از اختالالت در زوجین ناسازگار،
اختالل افسردگی است( .)1مطالعات نشان میدهند افسردگی
یک اختالل عاطفی است کـه بـا دگرگـونیهـای خلق و
هیجان مشخص میشود .این اختالل یک بیماری مزمن،
عودکننده و به طور بالقوه تهدیدکنندهی زندگی است و بـا
عالیـم نارضایتی ،از دست دادن توان و عالیق گذشته،
اعتماد بـهنفـس پایین ،احساس غم و گنـاه ،تغییـر در اشـتها
و الگـوی خـواب همراه است .شیوع آن در زنان تقریباً دو
1. marriage
2. marital adjustment

)3. World Health Organization (W.H.O
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کارکردی به عنوان بنیان فلسفی درمانهای موج سوم پدیدار
گشت .موج سوم تأکید بیشتری بر زمینه و تجربه کردن دارد
( .)00درمانهای موج سوم اهداف خود را از کاهش نشانهها
به تقویت مهارتهایی که منجر به کیفیت زندگی و افزایش
کارکرد در مسیر ارزشها میشود گسترش دادند .این
رویکردها به تغییر رابطه بیمار با تجارب درونیاش میپردازند
( .)09بدین ترتیب درمان پذیرش و تعهد به عنوان جایگزینی
برای رواندرمانی سنتیتر درمان شناختی  -رفتاری تدوین
شد( .)03با در نظر گرفتن چارچوب فلسفی و نظری ،درمان
پذیرش و تعهد مداخله روانشناختی منحصراً تجربهای است
که از راهبردهای پذیرش و توجه آگاهی به همراه
راهبردهای تغییر رفتار و پذیرش به منظور افزایش انعطاف
پذیری روانشناختی 1استفاده میکند ،بدین معنی که فرد می
آموزد با لحظهی حال بهطور کامل و بهعنوان یک انسان
هوشمند و بر اساس آن چه در موقعیت اتفاق میافتد ،ارتباط
برقرار کند و به حفظ یا تغییر رفتار در مسیر ارزشهای
انتخاب شده بپردازد( .)05تحقیقات فزآینده نشان میدهد که
هرچه انعطافپذیری روانشناختی فرد بیشتر باشد ،زندگی با
کیفیتتری خواهد داشت(.)06
در زمینهی تأثیر درمان پذیرش و تعهد پژوهشهای داخلی و
خارجی زیادی انجام شده است .مطالعات سویانتی ،کلیات و
دالیما ( ،)0271تاجک و همکاران ( ،)0271بارکهاد و
همکاران ( ،)0276زتله ( ،)0275لیوهم و همکاران (،)0275
هیز و همکاران ( ،)0277پترسون و ایفرت ( ،)0277اسدی و
اکبری ( ،)7931ترخان ( ،)7936عزیزی و همکاران ()7935
و کیانی مقدم و همکاران ( ،)7933به تأثیر درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر افسردگی اشاره دارند .همچنین
پژوهشهای مهرابی و رضوی ( ،)0276برنان و همکاران
( ،)0273داک ( ،)0273پترسون و همکاران (،)0223
مهاجری و همکاران ( ،)7931نریمانی و حبی (،)7931
صمدی و دوستکام ( ،)7936بیتقصیر و همکاران (،)7936
کالل قوچان عقیق ( ،)7935حیدریانفر و همکاران (،)7933
مقتدایی ( ،)7933نریمانی و بخشایش ( ،)7939هنرپروران
( ،)7939بهروز ( ،)7939امانالهی و همکاران ( )7939ایمانی
و همکاران ( )7937به اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی اشاره دارند.

خانه و محل کار قادر نیست به وظایف خود به خوبی عمل
کند و مسائل خانواده را حل کند .همین امر باعث بروز
تعارض در زندگی زناشویی میشود و تنیدگی در خانواده را
افزایش میدهد(.)71
در مطالعات مختلف گزارش شده که تأثیر منفی تعارضات
زناشویی ،شکایات و بیتوجهی در بین همسران افسرده در
مقایسه با همسران آرام بیشتر است( .)71پژوهشهای
متعددی ارتباط ثابتی را بین افسردگی و تعارضات زناشویی
نشان دادهاند .زوجهایی که یکی از آنان افسرده است ،غالبا
ارتباط آشفتهای را تجربه میکنند و رفتاری خصمانهتر و
خلقی مضطربتر دارند( .)73افسردگی و تعارضات زناشویی
تعامل پیچیدهای باهم دارند .هر چند عاملهای چندگانهای
در ایجاد و تداوم تعارضات زناشویی مطرح شده است ،روند
پژوهشها در سالهای اخیر نشان داده که کاهش عالیم
افسردگی با افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضات
همراه است .نتایج پژوهشها نشان میدهد که سطح
آسیبشناختی با میزان رضایت از زندگی زناشویی ،رابطه
معناداری دارد(.)02
بنابراین با توجه به شیوع روزافزون ناسازگاریهای زناشویی
و پیوند آن با سالمت جسمی و روانی زوجین و کودکان آنها
از یک سو و شواهد گسترده در اثربخشی زوجدرمانی در رفع
مشکالت زناشویی از سوی دیگر ،موجب شده که زوجدرمانی
به صورت یکی از اجزای اصلی خدمات درمانی به شمار آید
( .)07در این پژوهش از دو رویکرد شواهد محور 7زوجدرمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد 0و هیجانمدار 9که از حمایتهای
تجربی زیادی برخوردارند ،استفاده شده است.
در دو دههی اخیر درمانهای جدیدی وارد حوزهی مداخالت
رواندرمانی گردید و به تدریج توجه بینالمللی کسب کرد که
با عنوان موج سوم 3شناخته میشود .این تغییر نتیجهی
رویکردهای بین تشخیصی 5آسیبشناسی بود .پذیرش 6و
یادگیری تجربهای 1مطرح شدند که متناسب با چارچوب کلی
فلسفهی شناختی  -رفتاری نبودند؛ بنابراین بافتارگرایی
1. evidence based
2. acceptance & commitment couple therapy
3. emotionally focused couple therapy
4. third wave
5. transdiagnostic approach
6. acceptance
7. experimental learning

8. psychological flexibility
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( ،)0272گرینبرگ و همکاران ( ،)0272مکینن و جانسون
( ،)0226نامن و همکاران ( ،)0225بایرن و همکاران
( ،)0223مکینن ( ،)0223باتلر و همکاران ( ،)0220میلیکن
( ،)0222می ( ،)0227جانسون و همکاران ( ،)7333جانسون
و تلیت من ( ،)7331واکر و همکاران ( ،)7336مک فی و
همکاران ( ،)7335دندنیو و جانسون ( ،)7333گلدمن و
گرینبرگ ( ،)7330جیمز ( ،)7337جانسون و همکاران
( ،)7337اسدی و اکبری ( ،)7931خجستهمهر و همکاران
( ،)7930کریمی و همکاران ( ،)7930امانی و همکاران
( ،)7930بیانگر تأثیر زوجدرمانی هیجانمدار بر سازگاری
زناشویی است.
همانطور که گفته شد با توجه پژوهشهای زیادی که
رابطهی بین افسردگی و آشفتگی زناشویی را مطرح میکنند
و همچنین اثربخشی رویکردهای زوجدرمانی مختلف در رفع
مشکالت زناشویی ،در این پژوهش به مقایسهی دو رویکرد
شواهد محور با دیدگاههای مختلف به آسیبشناسی
مشکالت زوجین و درمان پرداخته شده است .به طـور کلـی
از راه پـژوهش است که میتـوان جهت مقـابله با مشکالت
زوجین ،توصیفهای عملی در زمینهی کاربرد نظریههای
زوجدرمانی به دست آورد و به راهکارهایی کاربردی و عملی
در زمینهی درمان ،باال بردن بهداشت روانی و ایجاد
الگوهای سالم روابط بین فردی دست یافت .همچنین در
سطح کاربردی یافتههای به دست آمده از پژوهش را برای
تبیین و ارزیابی ،پیشگیری ،کنترل و درمان تعارضهای
زناشویی استفاده نمود .بنابراین از یک سو به جهت دستیابی
به رویکردهای زوجدرمانی مؤثرتر و غنیتر و از سوی دیگر
بهدلیل این که تاکنون پژوهشی مستقل پیرامون مقایسهی
اثربخشی زوجدرمانی مبتنی پذیرش و تعهد و زوجدرمانی
هیجانمدار بر افسردگی و سازگاری زناشویی انجام نشده
است ،نگارندگان در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این
پرسش هستند آیا بین زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و
هیجانمدار بر افسردگی و سازگاری زناشویی تفاوت
معناداری وجود دارد؟

دومین رویکرد شواهد محور در این پژوهش ،زوجدرمانی
هیجانمدار است که در حال حاضر یکی از معتبرترین
مداخالت زوجی میباشد( .)01در درمان هیجانمدار ،مراجع
محوری ،گشتالت و رویکردهای سیستمی با تفکر ساختی،
اشتیاق 7و تعهد و نگاهی به روابط عاشقانه که به بهترین
نحو در نظریه دلبستگی بیان شده است ،با هم ترکیب
میشوند .درمان هیجانمدار به لحاظ تجربی ،رویکردی
ارزشمند در زوجدرمانی میباشد( 01و  )03و همچنین یکی از
پنج روشی است که توسط مشاهدات تجربی مورد حمایت
قرار گرفته است .اهداف این درمان که تغییر فرآیندها 0و
رویکرد ارتباطی 9است ،نیز توسط تحقیقات تجربی حمایت
میشود( 92و  .)97بر اساس یک مطالعه فراتحلیلی بر روی
چهار نتیجه دقیق این درمان ،بازده  %12الی  %19را در
بهبود روابط آشفته و همچنین پیشرفت قابل توجه  %32را
نشان میدهد( .)90همچنین تغییرات مثبت در درمـان با
اندکـی بازگشت به قبـل ،ثـابت شده است( 99و .)93
فرضیه اساسی درمان هیجانمدار از این قرار است :تعارضات
زوجی در پاسخگو نبودن و در دسترس نبودن پیکرههای
دلبستگی ریشه دارند (نظریه دلبستگی) که موجب اضطراب
و هراس درونی شده (درمان تجربی) و متعاقباً تعامالت و
الگوهای ارتباطی انعطافناپذیری (درمان سیستمی) را
فراخوانی میکنند( .)95مطابق این نظریه افسردگی نتیجهی
ناتوانی در تماس ایمن با پیکرهی اصلی دلبستگی است(.)96
بنابراین زوجدرمانی هیجانمدار با هدف ایجاد رشتههای
ایمن دلبستگی از طریق تجربههای هیجانی تصحیحی و در
نتیجه ارتباط مؤثرتر ،انجام میشود(.)95
پـژوهشهای زیادی بیانگر اثربخشی درمان هیجانمدار بر
کاهش افسردگی و افزایش سازگاری زناشویی است.
پژوهشهای ویتنبرن و همکاران ( ،)0271دیلون و همکاران
( ،)0271گرینبرگ ( ،)0271اسدی و اکبری (،)7931
خجستهمهر و همکاران ( ،)7930کریمی و همکاران (،)7930
امانی و همکاران ( )7930به تأثیر درمان هیجانمدار بر
کاهش افسردگی اشاره دارد .همچنین یافتههای برجس
مـوزر ،دالگلیش و تاسکـا ( ،)0271ویب و همکاران (،)0276
زاکارینی ،تای و پولسون ( ،)0279هالچاک و همکاران
1. Passion
2. Change Processes
3. Communication approach
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ابزاو
 .7مقیاس سازگاری زن و شوهر 0گراهام بی .اسپنیر :9اسپینر
در سال « 7316مقیاس سازگاری زناشویی» را با هدف
ارزیابی کیفیت رابطهی زناشویی یا روابط دو نفری مشابه آن
معرفی نمود .این ابزار برای چند هدف ساخته شده است.
میتوان با به دست آوردن کل نمرات ،از این ابزار برای
اندازهگیری رضایت کلی در یک رابطهی صمیمانه استفاده
کرد .تحلیل عاملی نشان میدهد که این مقیاس چهار بعد
رابطه را میسنجد .رضایت دو نفری ،3همبستگی دو نفری،5
توافق دو نفری ،6ابراز محبت .1با تغییراتی در این ابزار
میتوان از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد(.)91
روش اجرا و نمرهگذاری :این مقیاس یک ابزار خودگزارشی
 90سؤالی مداد و کاغذی است( .)91پاسخها در طول یک
سری از مقیاسهای لیکرت  5و  6درجهای ،و نیز در قالب
دو پرسش «بله» و «خیر» و یک پرسش نهایی که از افراد
خواسته میشود تا عبارتی را که بهترین انعکاس از انتظارات
آنها در مورد تداوم رابطهشان است ،تصدیق کنند ،ثبت
میگردند( .)93سؤاالت زیرمقیاسها از این قرار است:
رضایت زناشویی ( 72سؤال)،00 ،07 ،02 ،73 ،71 ،71 ،76 :
90 ،97 ،09؛ همبستگی دو نفری ( 5سؤال)،06 ،05 ،03 :
01 ،01؛ توافق دو نفری ( 79سؤال)،3 ،1 ،1 ،5 ،9 ،0 ،7 :
75 ،73 ،79 ،70 ،77 ،72؛ ابراز محبت ( 3سؤال)،03 ،6 ،3 :
 .)91(92این مقیاس در نهایت پنج نمره به دست میدهد،
مشتمل بر نمرات حاصل از چهار زیر مقیاس و یک نمرهی
کل برای همه سؤاالت .اغلـب اوقـات فقط نمـرهی کـل
مقیـاس گـزارش میشود( .)32نمرهی کل مجموع تمام
سؤاالت بین  2تا  757است .نمرات باالتر نشاندهندهی
رابطهی بهتر است (کسب نمرهی باالتر از  727و بیشتر
نشاندهندهی سازگاری بیشتر و رابطهی بهتر و نمرهی
پایینتر از آن نشاندهندهی سازگاری کمتر است)( .)91بر
مبنای دادههای هنجاری اصلی ارایه شده توسط اسپینر،
مرسوم شده است که نمرهی کل زیر  722را به شاخص
آشفتگی رابطه به کار برند()37؛ بنابراین نمرهی باالتر ،33

وش
طرح پژشهش :در این پژوهش از طرح آزمایشی تک
موردی 7همراه با خط پایهی چندگانهی ناهمزمان استفاده
شده است.
آزمودنیها :پژوهش حاضر شامل  02زوج ( 32نفر) بودند
که به دلیل داشتن مشکالت زناشویی طی فراخوان اعالم
شده در بازهی زمانی  72مردادماه تا  05مهرماه سال 7931
به مرکز مشاوره خانواده سینا شهرستان دزفول مراجعه
کردند.
نمونهی پژوهش :بعد از مصاحبهی تشخیصی و مشخص
کردن زوجینی که مالکهای ورود را داشتند ،تعداد  6زوج
( 70نفر) بر اساس نمونهگیری هدفمند در دسترس انتخاب و
به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه  9زوج) زوجدرمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوجدرمانی متمرکز بر هیجان
جایگزین شدند.
مالکهای ورود و خروج زوجین :کسب نمره سازگاری
زناشویی در دامنهی  15 -727مقیاس سازگاری زوجی،
داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ،دامنهی سنی زوجین
 00تا  35سال ،زوجین مایل به همکاری در طرح پژوهشی
بوده و امکان حضور مستمر در تمامی جلسات زوجدرمانی را
داشته باشند ،زوجهایی که به صورت مستقل از خانوادهی
مبدأ (خانواده پدری) حداقل یکسال سابقهی زندگی مشترک
را داشته باشند ،زوجینی که در زمان مراجعه و تمام مدت
انجام پژوهش با هم زندگی کرده و متقاضی طالق نباشند ،از
توانایی دیدن ،شنیدن ،و صحبت کردن به فارسی در حد
مناسب جهت همکاری در پژوهش برخوردار باشند ،زوجین
به صورت فردی و یا زوجی ،دریافتکننده خدمات مشاوره و
روانشناختی خارج از طرح تحقیق نباشند .مالکهای خروج
زوجین از پژوهش عبارتند از .7 :تشخیص به داشتن
اختالالت روانی بر اساس راهنمای تشخیصی آماری
اختالالت روانی  DSM-5به جز افسردگی؛  .0سابقه سوء
مصرف یا وابستگی به مواد و یا داروهای روانگردان در حال
حاضر؛  .9استفاده از داروی تجویز شده روانپزشک؛
 .3زوجین متارکه کرده؛  .5زوجین متقاضی طالق قانونی
باشند.

2. Dyadic Adjustment Scale
3. Graham B. Spanier
4. Dyadic Satisfaction
5. Dyadic Cohesion
6. Dyadic Consesus
7. Affectional Expression

1. single-case experimental design
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سال  ،79شماره ( 7پیاپی  ،)33بهار 7322

مجله روانشناسی بالی نی

نشاندهندهی ثبات ازدواج و رضایت کلی است ،با این وجود
نمرات کل خیلی باال (یعنی بیشتر از  )702ممکن است
نشاندهندهی «ایثار» بیش از حد با «آرمانسازی ارتباط»
باشد(.)93
روایی :این مقیاس ابتدا با روشهای روایی محتوا چک شد.
مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمیز دادن زوجهای
متأهل و مطلقه در هر سؤال ،روایی خود را برای گروههای
شناخته شده نشان داده است .این مقیاس از روایی همزمان
نیز برخوردار است و با مقیاس زناشویی الک – واالس7
همبستگی دارد(.)91
اعتبار :نمرهی کل مقیاس با آلفای کرونباخ  2/36از همسانی
درونی قابل توجهی برخوردار است .همسانی درونی خرده
مقیاسها بین خوب تا عالی است .اعتبار زیرمقیاسها عبارت
است از :رضایت دونفری=  ،2/33توافق دونفری= ،2/32
همبستگی دونفری=  2/16و ابراز محبت=  .2/19این دادهها
نشان میدهد که کل مقیاس و مؤلفههایش از اعتبار به حد
کفایت باالیی برای تأیید کاربردشان برخوردارند در پژوهش
مالزاده ،منصور ،اژهای و کیامنش ( )7917همسانی درونی
این ابزار  2/35بوده است(.)91
0
 .0پرسشنامه افسردگی آرون تی .بک ویراست دوم:
پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم ،یک ویرایش از
پرسشنامه افسردگی و یک شاخص خودگزارشی برای
اندازهگیری نشانههای افسردگی در جمعیتهای مختلف
بالینی و غیربالینی است( .)30بک و همکاران در سال 7366
ویرایش دوم ابزار را منتشر کردند که تعدادی از مادهها بر
اساس شباهت زیاد مالک افسردگی عمده در DSM-IV
(انجمن روانپزشکی امریکا )7333 ،9تجدید نظر شدند .این
ابزار یک شاخص  07مادهای از نشانههای خودگزارشی
افسردگی است که برای نوجوانان و بزرگساالن استفاده
میشود( .)39ویرایش دوم این پرسشنامه ،تمامی عناصر
افسردگی را بر اساس نظریهی شناختی افسردگی نیز پوشش
میدهد(.)33
روش اجرا و نمرهگذاری :اجرای پرسشنامه به صورت فردی
است و از شرکتکنندگان خواسته میشود تا میزان افسردگی
خود را در پرسشنامه بر روی یک پیوستار  3درجهای ،از

«صفر» (فقدان افسردگی یا افسردگی خفیف) تا «»9
(افسردگی شدید) درجهبندی کنند .نمره کل با جمع کردن
نمرههای مادهها به دست میآید (از صفر تا  ،)69که نمرهی
باالتر بیانگر افسردگی بیشتر است( .)35درجات افسردگی بر
اساس نمره کل بدین صورت قابل تفکیک است :از صفر تا
( 79افسردگی جزیی) ،از  73تا ( 73افسردگی خفیف) ،از 02
تا ( 01افسردگی متوسط) ،از  03تا ( 69افسردگی
شدید)(.)36
اعتبار :مطالعات انجام شده در مورد اعتبار پرسشنامه
افسردگی بک ویرایش دوم در کشورهای مختلف نشان می
دهد که این پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
کاسپی و همکاران ( )0221در نمونه غیر بالینی و بالینی
ضرایب همسانی درونی 3را به ترتیب  2/32و  2/13و ضریب
بازآزمایی را در نمونه غیر بالینی 2/33؛ قاسمزاده و همکاران
( )0225ضریب پایایی کل پرسشنامه  2/11و ضریب
بازآزمایی 2/13؛ کارمودی ( )0225ضریب آلفای کرونباخ در
یک نمونه دانشجویی 2/37؛ استورچ و همکاران ( )0223در
کل پرسشنامه 2/32؛ برای عامل شناختی  -عاطفی  2/11و
برای عامل بدنی 2/13؛ ویشمن و همکاران (2/13 )0222؛
ویلسون و همکاران ( )0221در یک نمونهی از بزرگساالن
امریکایی مکزیکی تبار 2/32؛ جو و همکاران ( )0222در
یک نمونه کوشش آزمایشی برای پیشگیری از خودکشی
 2/33و بیرنی و همکاران ( )0223در نوبت اول  2/33و در
نوبت دوم  2/37به دست آوردند .در این پژوهش ضرایب
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  ،2/16برای عاملهای
اول (شناختی و جسمانی)  2/13و برای عامل دوم (عاطفی)
 2/11است .این یافتههای حاکی از اعتبار رضایتبخش
پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم است(.)33
روایی :ویلسون و همکاران ( ،)0221همبستگی بین اختالل
اضطراب فراگیر ،افسردگی عمده ،اختالل افسرده خویی 5و
فوبیای اجتماعی با پرسشنامه بک ویرایش دوم را معنادار
گزارش کردند .استورچ و همکاران ( )0223همبستگی بین
نمره کل پرسشنامه بک ویرایش دوم با نمرههای عاملی
پرسشنامه اضطراب حالتی  2/63و افسردگی حالتی 2/16
()p< 2/227؛ قاسمزاده و همکاران ( )0225همبستگی بین

1. Locke- Wallace Marital Adjustment Scale
2. Arun T. Beck Depression Inventory
3. American Psychiatric Association

4. Internal consistency
5. dysthymic disorder

05

علیاکبر جوالزاده اسمعیلی و همکاران

مقایسهی اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان...

درمان تکمیل شدند .پروتکلهای درمانی هر دو روش
زوجدرمانی بر اساس دورههای تخصصی و منابع معتبر
تنظیم و توسط پژوهشگر در مدت سه ماه (آبان ،آذر ،دی
 )31به اجرا درآمد .در پایان دو نوبت پیگیری هم در ماههای
بهمن و اسفند  31اجرا گردید .همچنین پیرامون مالحظات
اخالقی ،این پژوهش دارای شناسه اخالق
 IR.IAU.B.REC.1398.007مصوب شده در کمیتهی
سازمانی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بروجرد در تاریخ  7931/23/29است .بر این
اساس مالحظات اخالقی زیر در پژوهش حاضر مورد توجه
قرار گرفته است .ابتد برای شرکتکنندگان توضیح داده شد
که مشارکت در پژوهش اختیاری است و فرم کلی رضایت
آگاهانه توسط شرکتکنندگان تکمیل شد .به شرکتکنندگان
اطمینان داده شد که اطالعات بهدست آمده از آنها کامالً
محرمانه خواهد ماند .سپس هدف از انجام پژوهش ،مدت
زمان انجام پژوهش ،مراحل و چگونگی انجام پژوهش،
اثرات مثبت و منفی احتمالی پژوهش مذکور برای شرکت
کنندگان توضیح داده شد .در پایان تقویم اجرایی پژوهش
جهت تنظیم زمانی و مشارکت بهتر در پژوهش در اختیار
شرکتکنندگان قرار گرفت .در این پژوهش برای تجزیه و
تحلیل دادهها و ارزیابی از روشهای ترسیم دیداری یا
تحلیل نمودار گرافیکی ،شاخص تغییر پایا و بهبود بالینی
معنیدار استفاده شده است.
منظور از زوجدرمانی در این پژوهش ،مداخالتی زوجی است
که طی  70جلسه در قالب پروتکل درمانی بر اساس منابع
مطالعاتی مختلف ،گذراندن دورههای تخصصی زوجدرمانی
در دو رویکرد مذکور تدوین شده و توسط پژوهشگر جهت دو
گروه زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجانمدار
برگزار شد .خالصهای از طرحهای درمانی در جدولهای ()7
و ( )0ارائه شده است.

پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم و پرسشنامه تفکرات
خودکار منفی 2/11؛ کاسپی و همکاران ( )0221ضریب
روایی همگرا 7بین پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم و
پرسشنامه افسردگی فرم اولیه و خرده مقیاس پرسشنامه
روانی در نمونهی غیر بالینی به  2/10و  )p< 2/227( 2/61و
ضریب روایی تشخیصی 0بین پرسشنامه افسردگی بک
ویرایش دوم و مقیاس ناامیدی  ،2/65با پرسشنامه اضطراب
بک  2/65گزارش کردند(.)35
مطالعات روانسنجی انجام شده بر روی ویرایش دوم این
پرسشنامه نشان میدهد که از اعتبار و روایی مطلوبی
برخوردار است و به طور کلی این پرسشنامه جانشین مناسبی
برای ویرایش اول آن محسوب میشود(.)36
وشند اجرا پژشهش :ابتدا پژوهش مورد نظر از طریق
یک فراخوان در مرکز مشاورهی خانواده سینا شهرستان
دزفول اطالعرسانی شد .بر این اساس زوجهایی که بهدلیل
مشکالت زناشویی اعالم آمادگی کرده بودند ،طبق مالک
های اخالق در پژوهش جهت مشارکت در طرح پژوهش
رضایتنامه آگاهانه را تکمیل کردند .در یک بازهی زمانی
بیش از دو ماه بعد از مصاحبه تشخیصی توسط پژوهشگر و
مشخص شدن زوجینی که مالکهای ورود را دارا بودند،
شش زوج ( 70نفر) بر اساس نمونهگیری هدفمند در دسترس
انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه زوجدرمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد ( 9زوج) و گروه زوجدرمانی هیجانمدار (9
زوج) جایگزین شدند .برای اجرای روشهای مداخلهای ابتدا
زوج اول وارد طرح درمان شدند و در هر مرحله خط پایه
تمام ابزارهای پژوهش بر روی آنها اجرا شد .زوجهای دیگر
هم به تناسب طرح پژوهشی مورد سنجش خط پایه قرار
گرفتند .سپس درمان به مدت  70جلسه هفتگی (یک جلسه
 32دقیقهای در هفته) برای آزمودنیهای هر گروه ارائه شد.
برای کنترل متغیرهای ناخواسته و مداخلهگر احتمالی طبق
اصول طرحهای خط پایه چندگانه در جلسهی دومِ زوج اول،
زوج دوم در هر دو گروه وارد طرح درمان شدند و به همین
ترتیب در جلسهی سومِ زوج اول و جلسهی دومِ زوج دوم،
طرح درمان در مورد زوج سوم در گروه آغاز شد .تمامی
پرسشنامهها در جلسات  70 ،1 ،3و بالفاصله پس از اتمام
1. convergent validity
2. diagnostic validity
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جدشل (1ساختاو ش محتوا جلسات زشجدومانی مبتنی بر پذیر
محتوا
آشنایی تقویت رابطهی درمانی ،تعیین جهتگیری درمان ،گرفتن جزییات از زوجها ،تشریح تمرکز بر تمرینات
ارزیابی فردی ،مصاحبه فردی ،ارزیابی برای منع موارد مصرف ،خشونت خانگی ،روابط نامشروع روانی غیر قابل درمان و جلسهی طرحریزی
زوجی ،یکپارچهسازی ارزیابی فردی و زوجی
ارزیابی هزینههای تالشهای رابطهای بیاثر ،بررسی هزینههای تعـارض و اجتنـاب زوجها ،توسعـهی ناامیدی خالق
توجهآگاهی و پذیرش ،معرفی پذیرش و توجه آگاهی و تمرین پذیرش افکار و احساسات ،ارزیابی
همجوشی شناختی ،تشریح و توضیح رابطهی منفی افکار برای زوجها
مشاهده افکار ،توسعه دیدگاه ناظر و مقایسه واکنشهای خود به تنهایی و خود در ارتباط با همسر ،تمرین پذیرش افکار و واکنشهای رابطه
انتخاب جهت ارزشها ،کمک به مراجعان برای روشن کردن و شناسایی ارزشهای رابطه و زندگی و تمرین چه چیزی در زندگی  /رابطه
در حال حاضر میخواهم
شناسایی موانع ارزشهای زندگی از طریق پذیرش و مشاهده خود ،بازبینی کاربرگ ارزشها ،بحث در مورد ارزشهای زندگی و کمک به
مراجعان تا به جای غلبه بر آنها ،با آنها حرکت کنند و کاربرگ عمل متعهدانه ،ارزیابی
ایجاد الگوهای انعطافپذیر رفتار در رابطه ،معرفی تمایل و کاربرگ عمل متعهدانه
خود به عنوان زمینه در رابطه ،طبیعت انتخاب و توانایی پاسخ ،تجربه داشتن زوجها در خود به عنوان زمینه رابطه و کاربرگ اقدام متعهدانه
پذیرش و اقدام متعهدانه ،بازبینی تمایل عاطفی در یک زمینهی عمل متعهدانه و کاربرگ اقدام متعهدانه
کار در جهت پایان ،بازبینی ارزشها رابطه و اقدام متعهدانه ،آمادگی برای اقدام متعهدانه در آینده ،ارزیابی
ش تعهد

جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

جدشل )2ساختاو ش محتوا جلسات زشجدومانی هیجانمداو
محتوا
برقراری ارتباط و ایجاد رابطه حسنه با زوجها و انعقاد قرارداد درمانی ،ایجاد اتحاد درمانی میان زوج و درمانگر در مورد اهداف درمانی و
چگونگی اجرای درمان
تالش برای ایجاد و حفظ فضایی امن و تسلیبخش با هدف تسریع فرایند تغییر ،فراهم کردن فضایی که زوجین بتوانند مشکالت زوجی را
چیزی معمولی در روابط زناشویی در نظر بگیرند
ارزیابی تاریخچه دلبستگی و صمیمیت مراجعین و فرضیهسازی درباره آسیبپذیری
فراخوانی و کشف کردن )سعی در ارتقای بازخوانی مجدد تجارب زوجین ،به شکل آگاهانه) ،تشویق زوجین به بیان هیجانات و آگاهی از
حس جسمانی حوادث که قبالً سرکوب و انکار شدهاند ،ارزیابی
ترسیم موضوعات تعارض برانگیز ،کشف روایتهای زوجین از مشکالت موجودشان ،تاریخچهی الگوی دلبستگی اولیه و ارتباط فعلی میان
آنها
افزایش دانش در مورد احساسات زیربنایی موقعیتهای تعاملی و شناسایی چرخههای تعاملی منفی ،شناسایی جنبههای دردناک تجارب
زوجین
مشاهدهی سبک پردازش موضوعات هیجانی آنها ،شناسایی موضوعات درون فردی و میان فردی که در ایجاد رنج آنها نقش دارند
افزایش تشخیص و شناسایی نیازها و جنبههای خود ابراز نشده ،پذیرش مسئولیت موقعیت و نقش خود در رابطه
بیان انتظارات خود از طرف مقابل و تسهیل پذیرش فرد توسط همسرش ،افزایش پذیرش هر یک از همسران نسبت به ادراک تجربهی
همسرش
ربط دادن هیجانات اولیه به هیجانات ثانویه ،برونریزی هیجانات ثانویه ،پرداختن به هیجانات اولیه و قالبگیری مجدد به مشکل ،بازتعریف
رابطه توسط هر یک از زوجها،
شناسایی و حمایت از الگوهای تعاملی سالم ،دستیابی زوجها به الگویی ایمن در روابطشان ،،تثبیت و یکپارچهسازی موقعیتهای تعاملی جدید
تسهیل پدیدآیی راهحلهای تازه برای مشکالت قدیم ،تقویت و تثبیت مواضع تازهای که همسران نسبت به هم نشان میدهند

جدول ( )3نمرههای زوجهای اول تا ششـم در پرسشـنامهی
افسردگی بک ویرایش دوم را در مراحل خط پایـه ،درمـان و
پیگیری در زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوجدرمانی
هیجانمدار نشان میدهد.

یافتهها
در هــر گــروه زوجدرمــانی ســه زوج جــایگزین شــده اســت.
ویژگیهای جمعیتشناسی دو گروه در جدول ( )9آمده است.
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مقایسهی اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان...

گروه زوجدرمانی

آزمودنیها
زوج اول

پذیرش و تعهد

زوج دوم
زوج سوم
زوج چهارم

هیجانمدار

زوج پنجم
زوج ششم

علیاکبر جوالزاده اسمعیلی و همکاران

جدشل )3شیژویها جمعیتشناسی نمونه پژشهش
مدت زندگی
شغل
تحصیالت
جنسیت سن
مشترک (سال)
فروشنده
دیپلم
93
مرد
1
خانهدار
دیپلم
96
زن
کارمند
کارشناسی
97
مرد
9
کارمند شرکت آبفا
کارشناسی ارشد
06
زن
طالساز  /طالفروش
کارشناسی
96
مرد
0
خانهدار
کارشناسی ارشد
97
زن
فرهنگی
کارشناسی
97
مرد
4
خانهدار
کارشناسی
01
زن
کارگر شرکتی
دپیلم
95
مرد
7
کارمند دولتی
کارشناسی
01
زن
پیمانکار ساختمانی
کارشناسی
91
مرد
5
خانهدار
دیپلم
96
زن

سابقه رواندرمانی
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد
در حال حاضرندارد

جدشل )4وشند تغییرات نمرات افسردوی دو دش ورشه زشجدومانی
زوجدرمانی هیجانمدار
زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
گروههای زوجدرمانی
آزمودنیها
زوج ششم
زوج پنجم
زوج چهارم
زوج سوم
زوج دوم
زوج اول
مراحل درمان
00
05
07
73
07
01
خط پایه اول
09
09
71
71
73
05
خط پایه دوم
07
03
73
02
خط پایه سوم
00
03
73/5
71/66
02
06
میانگین مراحل خط پایه
02
09
76
75
71
03
جلسهی چهارم
76
73
79
73
70
07
جلسهی هشتم
70
71
77
77
70
02
جلسهی دوازدهم
76
73/66
79/99
79/99
79/66
07/66
میانگین مراحل درمان
3/11
3/39
6/51
1/00
5/96
5/66
شاخص تغییر پایا
35/35
03/76
39/51
37/25
32
09/21
درصد بهبودی پس از درمان
93/93
93/12
درصد بهبودی کلی پس از درمان
70
71
72
79
70
02
پیگیری نوبت اول
77
73
70
70
73
07
پیگیری نوبت دوم
77/5
71
77
70/5
79
02/5
میانگین مرحله پیگیری
5/06
9/13
6/51
5/17
3/63
3/33
شاخص تغییر پایا
31/10
05
39/51
99/27
95
07/75
درصد بهبودی پس از پیگیری
91/16
03/10
درصد بهبودی کلی پس از پیگیری

درمان و پس از دوره دو ماههی پیگیری با توجه به سطح
معناداری ( )p> 2/25به ( )Z= 7/36رسیده است .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که تغییرات هر سه زوج در دو گروه
زوجدرمانی در متغیر افسردگی از نظر آماری مورد تأیید است
و نتیجهی اثربخشی درمان است .همچنین همانطور که در

جدول ( )3نشان میدهد که نمرههای افسردگی هر سه زوج
در دو گروه زوجدرمانی با داشتن نوساناتی در مراحل درمان
کاهش یافته است .این کاهش با وجود نوسانات در مراحل
پیگیری نیز ادامه داشته است .میزان شاخص تغییر پایا
) (RCIدر زوجهای دو گروه زوجدرمانی در پایان مراحل
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اندک قرار میگیرد .همچنین در گروه زوجدرمانی هیجانمدار
درصد بهبودی کلی پس از درمان ( )%93/93است .پس از
یک دورهی دو ماهه پیگیری درصد بهبودی کلی ()%91/16
به دست آمده است و  %2/69کاهش را داشته است که این
مقادیر بر اساس طبقهبندی بالنچارد در مرحله درمان و
پیگیری در طبقهی بهبودی اندک قرار میگیرد.

جدول ( )3مشاهده میشود در گروه زوجدرمانی مبتنی بر
پذیرش و تعهد درصد بهبودی کلی پس از درمان ()%93/12
و پس از دورهی دو ماههی پیگیری درصد بهبودی کلی
( )%03/10به دست آمده است .به عبارت دیگر درصد
بهبودی کلی پس از یک دورهی دو ماهه پیگیری %3/31
کاهش را نشان میهد .این مقادیر بر اساس طبقهبندی
بالنچارد در مرحله درمان و پیگیری در طبقهی بهبودی

نموداو )1وشند تغییر نمرات افسردوی دو مراحل خط پایه ( ،)Bمداخله ( )Tش پیگیر ( )Fدو دش ورشه زشجدومانی

در هر سه زوج در گروههای زوجدرمانی معنادار بوده و از نظر
آماری مورد تأیید است .با توجه به ایـن کـه مقـادیر درصـد
بهبودی کلی در پایان مراحـل درمـان و پیگیـری در هـر دو
رویکــرد زوجدرمــانی در طبقــهی بهبــودی انــدک قــرار دارد
می توان گفت هر دو رویکرد زوجدرمانی در کاهش افسردگی
زوج ها اثربخش هستند .پس میتوان نتیجه گرفت کـه بـین
زوجدرمــانی مبتنــی بــر پــذیرش و تعهــد و زوجدرمــانی
هیجانمدار بر افسردگی زوجین تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول ( )5نمرههای زوجهای اول تا ششـم در پرسشـنامهی
سازگاری زناشویی را در مراحل خط پایه ،درمـان و پیگیـری
در زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجانمدار نشـان
میدهد.

نمودار ( )7روند تغییر نمرات افسردگی زوجین را بـه صـورت
دیــداری در مراحــل مختلــف خــط پایــه ( ،)Bمداخلــه ( )Tو
پیگیری ( )Fدر شش زوج نشان میدهد .نمودار هر سـه زوج
در گروه زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت بـه خـط
پایه ( )Bکاهش داشته و برای زوج اول ،دوم و سوم در پایان
جلسات مداخله در نقطهی ( )T3به ترتیـب  77 ،70 ،02و در
پایان مراحل پیگیری ( 70 ،73 ،07 )F2بوده است .در گـروه
زوجدرمانی هیجان مدار هم مقادیر نسبت به خط پایه کاهش
داشــته اســت .بــرای زوج چهــارم ،پــنجم و ششــم در پایــان
جلسات مداخله در نقطهی ( )T3به ترتیـب  70 ،71 ،77و در
پایان مراحل پیگیری ( 77 ،73 ،70 )F2به دست آمده است.
بنابراین همان طور که نمودار ( )7نشان میدهـد نمودارهـای
هر شش زوج با مقادیر متفاوت حالت نزولی دارد.
بنابراین بر اساس یافته های بـه دسـت آمـده در جـدول ()3
طبق شاخص تغییر پایا ) (RCIکاهش در نمـرات افسـردگی
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جدشل )5وشند تغییرات نمرات سازواو زناشویی دو دش ورشه زشجدومانی
زوجدرمانی هیجانمدار
زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
گروههای درمانی
آزمودنیها
زوج اول زوج دوم زوج سوم زوج چهارم زوج پنجم زوج ششم
مراحل درمان
13
16
13
17
16
11
خط پایه اول
12
11
16
19
15
12
خط پایه دوم
17
11
10
11
خط پایه سوم
12
11
15
10
16
13
میانگین مراحل خط پایه
30
19
31
32
39
19
جلسهی چهارم
772
32
721
720
727
13
جلسهی هشتم
771
729
702
777
773
33
جلسهی دوازدهم
726/66
30
721/99
727
720/66
11/66
میانگین مراحل درمان
72/72
3/70
77/07
3/13
3/93
3/61
شاخص تغییر پایا
31/5
99/16
37/71
95/96
90/55
71/31
درصد بهبودی پس از درمان
32/17
03/26
درصد بهبودی کلی پس از درمان
702
722
700
779
773
35
پیگیری نوبت اول
771
36
702
723
776
30
پیگیری نوبت دوم
773
31
707
777
775
39/5
میانگین مرحله پیگیری
72/91
1/96
77/59
3/13
3/19
3/95
شاخص تغییر پایا
31/15
01/01
30/95
95/96
99/10
71/95
درصد بهبودی پس از پیگیری
93/35
03/73
درصد بهبودی کلی پس از پیگیری

نموداو )2وشند تغییر نمرات سازواو زناشویی دو مراحل خط پایه ( ،)Bمداخله ( )Tش پیگیر ( )Fدو دش ورشه زشجدومانی
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بنابراین بر اساس یافته های بـه دسـت آمـده در جـدول ()5
طبق شاخص تغییر پایا ) (RCIافزایش سـازگاری زوجـی در
هر سه زوج دو گروه زوجدرمانی معنادار بوده و از نظر آماری
مورد تأیید است .همچنین جدول ( )5نشان میدهد ،با توجـه
به ایـن کـه مقـادیر درصـد بهبـودی کلـی هـر دو رویکـرد
زوج درمانی در پایان مراحـل درمـان و پیگیـری در طبقـهی
بهبودی اندک قرار دارد مـیتـوان گفـت هـر دو رویکـرد در
افزایش سازگاری زوجی اثربخش هستند .بنابراین مـی تـوان
نتیجه گرفت که بین زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهـد و
زوجدرمانی هیجان مدار بر سازگاری زوجی تفـاوت معنـاداری
وجود ندارد.
بحث
هدف از پژوهش پـیشرو مقایسـهی اثربخشـی زوجدرمـانی
مبتنی بـر پـذیرش و تعهـد و هیجـانمـدار بـر افسـردگی و
سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار مراجعه کننـده بـه مرکـز
مشاوره خانواده سینا شهرستان دزفول بود .یافتههای پژوهش
نشان می دهد نمرات افسردگی در گروه زوجدرمانی مبتنی بر
پذیرش و تعهد کـاهش داشـته اسـت و درصـد بهبـودی در
آزمودنیهای این گروه بـر اسـاس طبقـهبنـدی بالنچـارد در
طبقه بندی بهبودی اندک قرار دارد .بـه عبـارتی زوجدرمـانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانههـای افسـردگی در
این گروه از زوجین مؤثر بوده است .نتـایج ایـن پـژوهش بـا
نتایج مطالعات سویانتی ،کلی ات و دالیمـا ( ،)0271تاجـک و
همکاران ( ،)0271بارکهاد و همکاران ( ،)0276زتله (،)0275
لیوهم و همکاران ( ،)0275هیز و همکاران ( ،)0277پترسون
و ایفرت ( ،)0277اسدی و اکبـری ( ،)7931ترخـان (،)7936
عزیــزی و همکــاران ( )7935و کیــانی مقــدم و همکــاران
( )7933که نشان میدهد درمان پذیرش و تعهد در بهبـودی
عالئم افسردگی مؤثر است ،همخوانی دارد.
در تبیین یافته های این پـژوهش بایـد گفـت پـژوهشهـای
زیــادی ارتبــاط تعارضــات زناشــویی بــا افســردگی را تأییــد
می کنند .غفلت از ارزش های اصلی روابط عاشـقانه (ارتبـاط،
مراقبت ،و همکاری) سبب کاهش صـمیمت و شـکلگیـری
افکار و احساسات خصمانه ای نسبت به یکدیگر مـیشـود .از
منظــر آســیبشناســی رویکــرد پــذیرش و تعهــد توســعه و
نگهداری پریشانی ،تعـارض و فاصـلهی عـاطفی در زوجهـا،
ناشی از ترکیب کنترلهای محکم و بیفایـدهی هـر یـک از

جدول ( )5نشان میدهد که نمرههـای سـازگاری زوجـی در
زوجهای دو گروه زوج درمانی مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد و
هیجان مدار با داشتن نوساناتی در مراحل درمـان و پیگیـری
افزایش یافته اسـت .میـزان شـاخص تغییـر پایـا ) (RCIدر
زوج های دو گروه ،در پایان مداخله و پیگیـری بـا توجـه بـه
سطح معنـاداری ( )p> 2/25بـه ( )Z= 7/36رسـیده اسـت.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییرات هر سه زوج در دو
گروه زوجدرمانی در متغیر سازگاری زوجی از نظر آماری قابل
قبول و نتیجهی تأثیر درمان است .همچنین همانطور که در
جدول ( )5مشاهده میشود در گـروه زوجدرمـانی مبتنـی بـر
پذیرش و تعهد درصد بهبودی کلی پس از درمان ()%03/26
و پس از دورهی دو ماههی پیگیـری درصـد بهبـودی کلـی
( ) 03%/73به دسـت آمـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر درصـد
بهبودی کلی پس از یـک دورهی دو ماهـه پیگیـری %2/21
افزایش داشته است .این مقادیر در مراحل درمان و پیگیـری
بر اساس طبقهبندی بالنچارد در طبقهی بهبودی اندک قـرار
می گیرد .همچنین در گروه زوج درمانی هیجـان مـدار درصـد
بهبودی کلی پس از درمـان ( )%32/17اسـت .پـس از یـک
دورهی دو ماهه پیگیری درصد بهبودی کلی ( )%93/35است
که نسبت به دورهی قبل %7/96 ،کاهش داشته اسـت .ایـن
مقادیر در مراحل درمان و پیگیـری بـر اسـاس طبقـهبنـدی
بالنچارد در طبقهی بهبودی اندک قرار میگیرد.
نمودار ( ،)0روند تغییر نمرات سازگاری زوجی را بـه صـورت
دیــداری در مراحــل مختلــف خــط پایــه ( ،)Bمداخلــه ( )Tو
پیگیری ( )Fدر شش زوج نشان میدهد .نمودار هر سـه زوج
در گروه زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت بـه خـط
پایه ( )Bافزایش داشته و برای زوج اول ،دوم و سوم در پایان
جلسات مداخله در نقطهی ( )T3به ترتیـب  777 ،773 ،33و
در پایان مراحل پیگیری ( 723 ،776 ،30 )F2بوده اسـت .در
گروه زوج درمانی هیجان مدار هم مقادیر نسبت به خط پایـه
افزایش داشته و برای زوج چهارم ،پـنجم و ششـم در پایـان
جلسات مداخله در نقطهی ( )T3به ترتیـب 771 ،729 ،702
و در پایان مراحل پیگیـری ( 771 ،36 ،702 )F2بـه دسـت
آمده است .بنابراین همانطور که نمودار ( ،)0نشان مـیدهـد
نمودارهای هر شش زوج با مقادیر متفـاوت حالـت صـعودی
دارد.
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و تعهد با افزایش انعطاف پذیری روانشناختی سـبب افـزایش
سـازگاری زناشــویی و بهبــود روابـط بــین فــردی و کــاهش
نشانههای افسردگی در زوجین میشود.
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد نمـرات افسـردگی
در گروه زوجدرمانی هیجانمدار کاهش یافته اسـت و درصـد
بهبودی در آزمودنیهای این گـروه بـر اسـاس طبقـهبنـدی
بالنچارد در طبقه بندی بهبودی اندک قـرار دارد .بـهعبـارتی
زوجدرمانی هیجان مدار بر کاهش نشـانه هـای افسـردگی در
این گروه از زوجین مؤثر بوده است .نتـایج ایـن پـژوهش بـا
نتایج پژوهشهـای ویتنبـرن و همکـاران ( ،)0271دیلـون و
همکــاران ( ،)0271گرینبــرگ ( ،)0271اســدی و اکبــری
( ،)7931خجستهمهر و همکاران ( ،)7930کریمی و همکاران
( ،)7930امانی و همکاران ( ،)7930که نشاندهنـدهی تـأثیر
درمان هیجانمدار بر کاهش افسردگی است ،مطابقت دارد.
در تبیین یافتههای بهدست آمده میتوان گفت نظر به تأکیـد
رویکرد هیجـانمـدار بـر اهمیـت پیونـدهای هیجـانی ،ایـن
رویکرد در مورد بـرون ریـزی نیازهـای بیـان نشـده ،تـدابیر
ویژهای دارد .لذا زمانی که زوجین عالوه بر تعارض زناشـویی
به نشانگانی همچون افسردگی نیز دچـار باشـند ،مـداخالت
درمان هیجانمدار در هر دو زمینه مفید واقع میشود .یکی از
نگرانــیهــای شــدیدی کــه زوجــین آشــفتهی دارای عالئــم
افسردگی گزارش میدهند ،این است که عشـق در رابطـهی
آنها از بین رفته است یا حداقل هیجانات مثبت را نسـبت بـه
همسرانشان تجربه میکننـد .در درمـان هیجـانمـدار بـرای
کمک به زوجها ،ضمن آگاهی دادن به آنها مبنی بر این کـه
نداشتن احساس عشق ،بخش طبیعی افسردگی میباشـد ،در
روند درمان به آنها کمک میشود تا با برآورده کردن نیازهای
روانشناختی یکدیگر به حمایت ،امنیت ،مشارکت ،دلجـویی و
صمیمیت جنسی ،کارکردهای زوجی خـود را بهبـود بخشـند.
انتظار مـی رود در رونـد افـزایش تجـارب مثبـت زوجـین بـا
یکدیگر ،احساسـات مثبـت نیـز بـه رابطـه ی آنهـا برگـردد.
همچنین امید آنها به داشتن تعامالت مثبت در آینده افزایش
یافته و خاطرات مثبت گذشته را نیز راحت تر به یاد میآورند.
رویکرد هیجان مدار از طریق ایجاد یک دلبستگی ایمن و یـا
کمتر ناایمن ،زمینهای صمیمانه ،در دسترس و پاسخگو بـرای
زوجین فراهم شده که از طریق آن هیجانات مثبـت در یـک
چرخه تعاملی سازنده منتقل میشود .با ایجـاد ایـن زمینـهی

آنها و راهبردهای اجتنـاب تجربـی در رابطـهی زن و شـوهر
است .واقعی در نظر گرفتن افکار ارزیابیشدهی منفی و عمل
بر طبق آنها چرخهی رابطهی منفی زوجها را حفظ مـیکنـد
( .)31در زوجدرمانی مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد بـه دنبـال
تضعیف ایـن فرآینـدها و در نتیجـه کـاهش رنـجهـای غیـر
ضروری زوجها است که به وسیلهی اجتنابهای تجربی هـر
یک از آنها ناشی میشود .درمان پـذیرش و تعهـد دو هـدف
عمده دارد .7 :باال بردن قدرت پذیرش تفکرات و احساسـات
نامطلوبی که درمان جو کنترلی بر روی به وجود آمـدن یـا از
بین رفتنشان ندارد؛  .0تعهد و اقدام در جهت آن نوع زنـدگی
که برای او ارزشمند است .به همین دلیل است که اَکـت بـه
معنای پذیرش و همزمان به معنای تغییر اسـت( .)31در ایـن
درمان هیچ گونه سبک زندگی یـا ارزش خاصـی بـه زوجـین
تحمیـل نمــیشـود .از زوجــین خواســته مـیشــود در جــوی
همدالنه و شفقت آمیزی نسبت به خـود و طـرف مقابـل ،بـه
بررسی هزینه های تعارض خود بپردازند .در گام بعدی زوجین
بــه جــای بــه کــارگیری روشهــای ناکارآمــد مواجهــه بــا
رویــدادهای پــر اســترس زنــدگی کــه بــه عنــوان عوامــل
فعالکنندهی اخـتالالت خلقـی هسـتند ،بـر اســاس نظــام
ارزشهـــای خـــود بـــه تصمیـــمگیـــری دربـــارهی تغییــر
بپردازند .بنابراین متغیـر پذیـرش و افزایـش توجـه و عمــل
بـه ارزشهــا در درمــان افســردگی و اســترس در روش
درمانـی پذیــرش و تعهــد ،بــه عنــوان میانجــی تغییــر
عمــل مــیکنــد .بــه عبـارت دیگـر ،مـیتــوان گفــت
درمـان پذیـرش و تعهـد از طریــق ایجـــاد و توســـعهی
«پذیــــرش» و «افزایــــش عمــــل بــــه ارزشهــــا» در
مراجعـان ،تغییـرات درمانـی را ایجـاد مـیکنـد .لذا در اَکت
بــر تغییــر رابطــهی افــراد افســرده بــا تجــارب درونــی و
اجتنابهایش تأکید مـیشـود .بـه همـین دلیـل در جلسـات
درمانی از فنونی چون پذیرش روانی ،آگاهی روانی ،جداسازی
شناختی ،خودتجسمی ،روشنسازی ارزشها و عمل متعهدانه
به ارزش هـا ،آگـاهی هیجـانی ،آمـوزش تحمـل پریشـانی و
آموزش تنظیم هیجان استفاده میشود .این فنـون بـه تغییـر
روابط افراد افسرده با تجارب درونی ،کاهش اجتناب تجربـی،
افزایش انعطافپذیری و کـنشهـای مثبـت روانشـناختی در
موقعیتهای مختلف به خصوص موقعیتهای استرسآفـرین
زندگی منجر میشود( 33و  .)52بدین ترتیب درمان پـذیرش

04

سال  ،79شماره ( 7پیاپی  ،)33بهار 7322

مجله روانشناسی بالی نی

میدهد ،با زوجین تمرین میشـود .همـانطـور کـه زوجـین
شروع بهکارگیری این مهارتها و راهبردها میکننـد ،بیشـتر
تمایل می یابند به موقعیتهای اجتناب قبلی نزدیک شـوند و
به آنها فرصت رفتار به شیوههایی داده میشود که رضایت از
رابطه را بهبود میبخشد و صمیمیت بـین فـردی را افـزایش
می دهد .نزدیک شدن به افکار و احساسات مرتبط با اجتنـاب
قبلی و عمل در جهت سـازگاری بـا ارزشهـای رابطـهی دو
طرفه ،این فرصت را برای زوجها فراهم مـیکنـد تـا ارتبـاط
قویتری با یکدیگر برقرار کنند که باعث افزایش سازگاری و
تعهد زوجین میشود( .)55ایجاد انعطاف پذیری روانی یکی از
هدفهای این رویکرد اسـت؛ یعنـی ایجـاد توانـایی انتخـاب
عملی در بین گزینههای مختلف که مناسبتر باشد ،نـه ایـن
که عملی تنها جهت اجتناب از افکار و احساسات ،خاطرهها یا
تمایالت آشفته ساز انجـام یـا در حقیقیـت بـه فـرد تحمیـل
شود( .)56بنابراین فـرد بـا کنتـرل مـؤثر دردهـا ،رنـجهـا و
تنش هایی که زندگی الجرم بر او ایجاد کرده ،یک زندگی پر
بار و معنیدار برای خود ایجاد نماید( .)51اَکت به جـای ایـن
که بر برطرف سازی و حذف عوامل آسیبزا تمرکز کنـد ،بـه
زوجین کمک میکند تا هیجانات و شناختهای کنترل شـده
خود را بپذیرند و خود را از کنترل قوانین کالمـی کـه سـبب
ایجاد مشکالتشان می شود ،خالص کننـد و بـه آنهـا اجـازه
میدهد که از کشـمکش و منازعـه بـا آنهـا دسـت بردارنـد.
پذیرش و تعهد اساساً فرآیندمحور است و آشکارا بـر ارتقـای
پذیرش و تجربیات شناختی و تعهد با افـزایش فعالیـتهـای
معنابخش انعطـافپـذیر ،سـازگارانه ،بـدون در نظـر گـرفتن
محتوای تجربیات روانشناختی تأکید میکنـد( .)51در درمـان
پذیرش و تعهد به منظور افزایش سازگاری زناشویی ،به افراد
آموزش داده میشود کـه بـه طبقـهبنـدی ارزشهـای خـود
بپردازند و با طبقهبندی ارزشها توسـط افـراد ،آنـان متوجـه
میزان اهمیت رابطه و زنـدگی زناشـوییشـان مـیشـوند .در
مرحله بعد سعی میکنند تا مطابق با این ارزشها عمل کنند
و رابطه خود را با همسرشان تقویت کنند و این موارد موجب
افزایش سازگاری آنان مـی شـود .در واقـع میـزان اثرمنـدی
درمان و کسب نتایج مطلوب به تعهد افراد برای عمل کردن
بر اساس ارزشهای خود بستگی دارد( .)31به طـور کلـی در
زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد رفتاری همراه شیوههای
گسلش و پذیرش و نیز بحثهای مفصل دربارهی ارزشها و

دلبستگی ایمن توانایی زوجین در مواجهـه بـا اسـترسهـای
زندگی افزایش یافته و بدین ترتیب نشانههای افسردگی کـه
بیشتر متأثر از آنهاست ،کاهش مییابد( 57و .)50
در زمینه ی متغیر وابستهی دوم پـژوهش یافتـههـای نشـان
میدهند نمرات سازگاری زناشویی در گروه زوجدرمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد افزایش یافته اسـت و درصـد بهبـودی در
آزمودنیهای این گروه بـر اسـاس طبقـهبنـدی بالنچـارد در
طبقه بندی بهبودی اندک قرار دارد .بـه عبـارتی زوجدرمـانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد در در افـزایش سـازگاری زناشـویی
زوجین مـؤثر بـوده اسـت .یافتـههـای پـژوهش پـیشرو بـا
پژوهش های مهرابی و رضـوی ( ،)0276برنـان و همکـاران
( ،)0273داک ( ،)0273پترســـــون و همکـــــاران (،)0223
مهــاجری و همکــاران ( ،)7931نریمــانی و حبــی (،)7931
صمدی و دوستکام ( ،)7936بیتقصـیر و همکـاران (،)7936
کالل قوچان عقیق ( ،)7935حیدریان فر و همکاران (،)7933
مقتدایی ( ،)7933نریمانی و بخشـایش ( ،)7939هنرپـروران
( ،)7939بهروز ( ،)7939امانالهی و همکاران ( )7939ایمانی
و همکاران ( )7937همخوانی دارد.
در تبیین یافتههای بهدست آمده میتوان گفت برای کـاهش
ناسازگاری زناشویی در بین زوجها تالشهای علمی فراوانـی
صورت گرفته است .این تـالش هـا بـه تـدوین راهبردهـای
مداخله ای منجر شده است .از جمله درمانهایی که میتوانـد
در بهبود سازگاری و تعهد زناشویی مـؤثر باشـد ،زوجدرمـانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد است( .)31درمان پذیرش و تعهد به
جای این که شیوهی جدیدی را برای دستیابی به سازگاری و
تعهـد زوجـین بیـاموزد ،روشهــایی بـرای کـاهش مــواردی
همچون کشمکش و منازعه ،پرهیز و از دست دادن لحظهی
کنونی را به فرد میآموزد .از این دیدگاه سازگاری و تعهد بـه
معنای داشتن زندگی غنی ،پر بار و پر معناست( .)59پذیرش،
ذهنآگاهی و ارزش ها ،فرآینـدهای قدرتمنـدی هسـتند کـه
تأثیر قوی بر عملکرد بشر دارند و هنگامی که در درمـان بـه
کار گرفته می شوند ،موجب نتایج مثبتی میشـوند( .)53ایـن
درمان نزدیک شدن به افکار و احساسات درونی ناخواسـته و
حاالت جسمانی مرتبط با این پویاییها و الگوهای ارتبـاط را
به زوجین آموزش میدهد ،بدین صـورت یـادگیری پـذیرش
آگاهانهی این افکار و عمل به روشهایی که پیوسته ارتبـاط
و صمیمیت عاطفی ،سازگاری و تعهد زوجهـا را هـدف قـرار
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مقایسهی اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان...

مربوط به دلبستگی تشدید می شود ،رویدادی که در آن یکی
از طرفین در مواجهه با نیازهای فوری و حیاتی طرف مقابـل
برای نوعی از حمایت و توجه که از طرفین دلبستگی انتظـار
میرود ،پاسخگو و در دسـترس نیسـت( .)62هـدف رویکـرد
زوجدرمــانی هیجــانمــدار دسترســی و پــردازش دوبــاره
واکنشهای عاطفی در تعـامالت زوجهـا و در نهایـت ایجـاد
رضایت زناشویی و بیان و بازسازی پاسخهای هیجانی اسـت.
درمانگر بر هیجانات آسیبپذیر (ترس یـا اضـطراب) تمرکـز
دارد که نقش اساسی در چرخهی تعامالت منفی زوجها دارد.
این موارد اغلب برجستهترین هیجانات در زمینـهی نیازهـا و
ترسهای دلبستگی است .درمانگر به تجربه مراجعان نزدیک
می شود و برای گسترش و سـازماندهی مجـدد آن تجربـه از
مداخالت انسانی تجربی اسـتفاده مـی کنـد .ایـن مـداخالت
شامل انعکاس ،پرسشهـای برانگیزاننـده (مـثالً چـه حسـی
داری وقتی که )...اعتباربخشی ،تصدیق کردن (مثالً با تکـرار
و تمرین فنون تصویرسازی ذهنی) و تعبیر و تفسیر همدالنـه
است .درمانگر هیجانمـدار ،بایـد الگوهـای تعـاملی منفـی و
هیجانات واکنشی مرتبط با آنها را بحرانزدایی کنـد؛ سـپس
درمانگر به زوجها کمک میکند تـا چرخـههـای جدیـدی از
تعامالت مثبت را شـکل دهنـد کـه در آن هیجانـات مثبـت
برانگیخته می شود و هیجانات منفـی را مـیتـوان از طریـق
شیوههای دیگر تعدیل کرد .تقریباً بیشتر زوجدرمانگران اتفاق
نظر دارند که روابط طوالنی مدت و همـراه بـا تعهـد ،بـدون
وجود رشته های دلبستگی میسر نیست .این هیجان است که
رشتههای دلبستگی را ساماندهی مـیکنـد و باعـث افـزایش
سازگاری میشود( .)62در واقع این رویکرد با ایجاد تعـامالت
سازنده میان زوجهـا و شناسـایی الگوهـای دلبسـتگی ایمـن
سبب رضایتمندی و صمیمیت بیشتر آنها می شود و بر تغییـر
رفتارهای دلبستگی به عنوان ابزاری برای بهبود روابط آشفته
تمرکز دارد( 67و  .)60با ایجاد چرخهی تعاملی سازنده میزان
پاسخ های پیوندجویانـه در بـین زوجـین گسـترش مـییابـد.
همچنین بـا افـزایش دسترسـی و پاسـخ گـویی هیجـانی در
مواجهـه بـا نیازهـای متقابـل ،رشـتههـای دلبسـتگی ایمـن
همبستگی قابل اعتماد را افزایش داده و سـازگاری و توافـق
بینفردی را تداوم میدهد.
مطابق با یافتههای بـه دسـت آمـده در خصـوص مقایسـهی
مکانیزم اثر مداخالت درمانی دو رویکرد بر متغیر افسردگی و

اهداف فرد و لـزوم تصـریح ارزش هـا ،همگـی بـه افـزایش
سازگاری زناشویی منجر میشـود .در ایـن درمـان ،هـدف از
تأکید بسیار بر تمایل افراد به تجربههای درونی این بـود کـه
به آنها کمک کنیم تـا افکـار آزاردهنـدهی خـود را فقـط بـه
عنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه فعلی
خودآگاه شوند و به جای پاسخ بـه آن بـه اجـرای آنچـه در
زنــدگی برایشــان مهــم و در راســتای ارزشهایشــان اســت،
بپردازند .به طـور خالصـه ،درمـان پـذیرش و تعهـد تـالش
میکند تا به افراد یاد دهد که افکار و احساساتشان را تجربـه
کنند به جای این که تالش کنند آنهـا را متوقـف سـازند .از
افراد خواسته میشود که در جهـت اهـداف و ارزشهایشـان
کار ،و افکار و احساسات خود را تجربه کنند .بنابراین پذیرش
و گسلش ،میتواند زمینهساز تغییر هیجانات و شـناختهـای
زوجین نسبت به یکدیگر شود که ایـن امـر باعـث افـزایش
سازگاری زوجین با یکدیگر میشود(.)53
همچنــین پیرامــون متغیــر ســازگاری زناشــویی در گــروه
زوجدرمانی هیجانمدار یافتههای پژوهش نشـان مـیدهنـد،
نمرات سازگاری زناشویی در گروه زوجدرمـانی هیجـانمـدار
افزایش یافته است و درصد بهبـودی در آزمـودنیهـای ایـن
گروه بر اساس طبقهبندی بالنچارد در طبقـهبنـدی بهبـودی
اندک قرار دارد .به عبارتی زوجدرمانی هیجانمدار در افزایش
سازگاری زناشویی زوجین مؤثر بوده است .نتـایج بـه دسـت
آمده در پژوهش حاضر با یافتههای برجس مـوزر ،دالگلـیش
و تاسکـا ،)0271( ،ویب و همکاران ( ،)0276زاکارینی ،تـای
و پولسون ( ،)0279هالچاک و همکاران ( ،)0272گرینبرگ و
همکــاران ( ،)0272مکیــنن و جانســون ( ،)0226نــامن و
همکــاران ( ،)0225بــایرن و همکــاران ( ،)0223مکیــنن
( ،)0223بــاتلر و همکــاران ( ،)0220میلــیکن ( ،)0222مــی
( ،)0227جانسون و همکاران ( ،)7333جانسون و تلیـت مـن
( ،)7331واکــر و همکــاران ( ،)7336مــک فــی و همکــاران
( ،)7335دنــدنیو و جانســون ( ،)7333گلــدمن و گرینبــرگ
( ،)7330جیمز ( ،)7337جانسون و همکاران ( ،)7337اسـدی
و اکبری ( ،)7931خجسته مهر و همکاران ( ،)7930کریمی و
همکاران ( ،)7930امانی و همکاران ( ،)7930همخوانی دارد.
در تبیین یافتههای به دست آمده میتوان گفت که زوجهایی
که به دنبال درمان هستند ،نوعاً آشفتگی ارتبـاطی مهمـی را
تجربه می کنند .این آشفتگی در بعضی موارد با یـک رویـداد
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استفاده از چندین درمانگر برای ارائه درمانها بـرای کـاهش
سوگیریهای احتمالی در زمینهی یافتهها پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی :نویسندگان از همه شرکتکنندگان در ایـن
پژوهش و مدیریت مرکـز مشـاوره خـانواده سـینا شهرسـتان
دزفول ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
منابع

سازگاری زناشویی میتوان گفت که درمان پـذیرش و تعهـد
با هدف توسعهی انعطاف پذیری روانـی از طریـق دو فرآینـد
متقابل؛ پذیرش تجارب و رفتـار مبتنـی بـر ارزشهـا انجـام
می شود .از طرفی رویکرد هیجان مدار با تأکید بـر دلبسـتگی
که نوع ارتباط ما را با تجربیات درونی روشن میسازد ،تالش
دارد از راه ایجاد رشتههای دلبستگی ایمـن زمینـهی ارتبـاط
مؤثرتر را فراهم سازد .بنابراین به نظر میرسد هر دو رویکرد
از طریق تغییر ارتباط فرد با تجارب درونی و همچنین تقویت
ارزش های روابط عاشقانه (دوستی ،مراقبت و همکـاری) کـه
ریشه در دلبستگی ایمن دارد ،سبب تقویت و تحکیم سیستم
حمایتی در زوجین در نتیجـه افـزایش سـازگاری زناشـویی و
کاهش نشانههای افسردگی در زوجین میشوند.
در پژوهش حاضر اسـتفاده از طـرح آزمایشـی تـک مـوردی
تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه میکنـد .همچنـین تعـداد
کم آزمـودنی هـا در پـژوهش ،ناشـی از روششناسـی طـرح
مذکور ،سبب شده تعمیمپذیری یافتهها با محـدودیت همـراه
باشد .به دلیـل اسـتفاده از روش نمونـهگیـری هدفمنـد و در
دسترس ،در تعمیم نتایج این پژوهش باید جانب احتیاط را در
نظر داشته و با قاطعیت نتایج تعمـیم داده نشـود .اسـتفاده از
مــالکهــای ورود و خــروج جهــت غربــال کــردن زوجــین
محدودیتی است که امکان گزینش تصادفی آزمودنیهـا را از
بین برده است .محدودیت دیگر این پژوهش اجـرای هـر دو
روش زوجدرمانی توسط یک درمانگر است که ممکـن اسـت
سبب سوگیری احتمالی در نتـایج حاصـل از پـژوهش شـود.
همچنین با توجه به تـوانمنـدی و کـارایی دو رویکـرد زوج
درمانی در زمینهی متغیر وابستهی پژوهش پیشنهاد میشود،
این رویکردها بـه طـور گسـتردهتـری در مراکـز مشـاوره و
زوج درمانی بـرای کـاهش تعارضـات و مشـکالت زناشـویی،
دادگاه خانواده ،آموزش و پرورش ،نهادهای بهزیستی و دیگر
مراکز مردم نهـاد ،مراکـز درمـان پزشـکی جهـت برگـزاری
کالسهای آموزش خانواده و پیشگیری از آسیبهای خانواده
استفاده شود .نیز ،پیشنهاد میشود که از طریـق تکـرار ایـن
پژوهش با اسـتفاده از طـرح هـای آزمایشـی دیگـر از جملـه
پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه ،بـه ارزیـابی دقیـقتـر
رویکردهای زوجدرمانی مذکور پرداخته شود .پیشنهاد میشود
پژوهش های آتی با حجـم نمونـههـای بـزرگتـر ،گمـارش
تصادفی و کنترل بیشتری انجام شود .در مطالعههـای بعـدی
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